
 

จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 1 บ้านแพะพัฒนา ปรับปรุงโรงเกบ็เคร่ืองครัว ปรับปรุงโรงเกบ็เคร่ืองครัว ขนาดกว้าง 3.80 ม. 

ยาว 22.50 ม. สูง 1.74 ม.
115,507             115,500            

2 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 1 บ้านแพะพัฒนา ปรับปรุงอาคารหอประชุม ปรับปรุงอาคารหอประชุม ขนาดกว้าง 16 ม. ยาว 16 ม. 
สูง 2.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม.

273,626             258,800            

3 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 1 บ้านแพะพัฒนา ปรับปรุงถนนลูกรัง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 672.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

110,244             110,200            

4 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 2 บ้านเขื่อนผาก ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม
หมูบ่้าน

ต่อเติมอาคารหอประชุมหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 10 ม. 
ยาว 20 ม.

280,634             258,100            

5 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 2 บ้านเขื่อนผาก ปรับปรุงลานตากดินเป็นลานตาก 
คสล.

สร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 ม. 
ยาว 20 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

219,149             187,800            

6 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 3 บ้านห้วยบงเหนือ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล . สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. 
หนา 0.15 ม.  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ทม.

401,506             342,200            

7 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 3 บ้านห้วยบงเหนือ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 420 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

98,293               98,200              

8 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 4 บ้านห้วยบงใต้ ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน สร้างถงัเกบ็น้้าใส ขนาด 100 ลบ.ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 7.90 ม.

499,930             493,000            

9 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 5 บ้านทรายมูล ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 700 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

115,026             115,000            

10 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 5 บ้านทรายมูล ปรับปรุงลานตากดินเป็นลานตาก 
คสล.

สร้างลานตากพื้นผลการเกษตร คสล. จ้านวน 5 แห่ง 
พื้นที่เทคอนกรีตทั้งหมด 749.79 ตร.ม.

373,403             302,800            

11 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 6 สหกรณ์แปลงสอง ปรับปรุงอาคารตลาดกลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดกลาง กว้าง 10 ม. 
ยาว 20 ม. สูง 4 ม.

499,636             474,100            

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 7 บ้านทรายทอง สร้างอาคารอเนกประสงค์ สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว 15 ม. 

สูง 3 ม.
499,819             482,100            

13 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 8 บ้านขวัญประชา ปรับปรุงไหล่ถนนดินเป็นไหล่ถนน 
คสล.

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.70 ม. 
ยาว 380 ม. หนา 0.15 ม.

133,541             109,100            

14 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 8 บ้านขวัญประชา ปรับปรุงลานดินเป็นลาน คสล. 
บริเวณตลาดสด

สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสด พื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 575.91 ตร.ม.

286,189             232,000            

15 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 8 บ้านขวัญประชา ปรับปรุงล้าเหมืองส่งน้้า สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.70 ม. ยาว 41 ม. หนา 0.12 ม.

80,075               72,400              

16 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 9 บ้านไชยมงคล ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าเพื่ออปุโภคบริโภค วางท่อประปา 
พีวีซี ความยาวรวม 2,150 ม.

314,904             314,000            

17 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 9 บ้านไชยมงคล ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม
หมูบ่้าน

ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม กว้าง 4 ม. ยาว 16 ม. 
พร้อมห้องน้้า

184,843             172,600            

18 พร้าว เขื่อนผาก หมูท่ี่ 10 บ้านม่วงหลวง ปรับปรุงอาคารตลาดกลาง ปรับปรุงอาคารตลาดกลาง 499,636             472,500            
18          4,985,961          4,610,400

1 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่1 บ้านทุ่งหลวง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริม
อาชีพบ้านทุ่งหลวง

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริมอาชีพ 284,200             270,100            

2 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่1 บ้านทุ่งหลวง ปรับปรุงระบบระบายน้้า สร้างรางระบายน้้า เป็นรางระบายน้้า คสล. กว้าง 0.50 ม.
 ลึกเฉล่ีย 0.50-0.70 ม. ยาว 86 ม.

183,300             163,100            

3 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่2 บ้านป่าจี้  ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริม
อาชีพบ้านป่าจี้

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริมอาชีพ 498,300             468,600            

4 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่3 บ้านสันมะนะ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริม
อาชีพ

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริมอาชีพชุมชนบ้านสันมะ
นะ

148,400             134,300            

5 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่3 บ้านสันมะนะ กอ่สร้างรางระบายน้้า สร้างรางระบายน้้า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.50 - 0.70 ม. ยาว 49 ม.

101,100             89,300              

6 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่4 บ้านแม่งัด ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริม
อาชีพ

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริมอาชีพชุมชนบ้านแม่งัด 497,000             462,000            

รวมต ำบลเขือ่นผำก
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
7 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่5 บ้านหม้อบน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริม

อาชีพ
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริมอาชีพบ้านหม้อบน 471,500             421,500            

8 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่5 บ้านหม้อบน ส่งเสริมปรับปรุงตลาดกลางพืชผล ส่งเสริมปรับปรุงฟื้นฟูตลาดกลางของชุมชน บ้านหม้อบน 341,700             327,000            
9 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่6 บ้านหม้อ ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาด ยาว 336 ม. หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 672 ลบ.ม. 196,700             196,700            

10 พร้าว ทุ่งหลวง หมู ่6 บ้านหม้อ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริม
อาชีพ

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนยส่์งเสริมอาชีพชุมชนบ้านหม้อล่าง 361,600             350,200            

11 พร้าว ทุ่งหลวง บ้านป่าจี้ บ้านแม่งัด บ้านหม้อล่างปรับปรุงถนนลูกรัง ถมดินลูกรัง จ้านวน 3 เส้นทาง (1) บ้านป่าจี้ ยาว 
1,100 ม. ปริมาณดินลูกรัง 1,100 ลบ.ม. (2) บ้านแม่งัด
ยาว 250 ม. ปริมาณดินลูกรัง 250 ลบ.ม. (3) บ้านหม้อ
ล่าง ยาว 330 ม. ปริมาณดินลูกรัง 330 ลบ.ม.

487,000             487,000            

12 พร้าว ทุ่งหลวง หมูท่ี่ 3 ส่งเสริมประกอบอาชีพเสริมให้ราษฎร อบรมให้ความรู้ สนับสนุนวัวแม่พันธุ์ และอบรมกลุ่มผู้เล้ียงวัว 1,420,800          943,800            

12          4,991,600          4,313,600
1 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่1 หนองปลามัน  ปรับปรุงถนน คสล. กอ่สร้างและขยายถนน คสล. ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 380 

ม. หนา 0.15 ม.
221,400             188,100            

2 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่1 หนองปลามัน  ปรับปรุงถนน คสล. วางท่อระบายน้้า
 คสล. ขยายไหล่ทาง

วางท่อระบายน้้า คสล. ขยายไหล่ทาง ขนาดท่อระบายน้้า 
คสล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 
จ้านวน 14 จดุ รวมระยะทาง 190 ม.

269,000             253,200            

3 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่1 หนองปลามัน  ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขนาดพื้นที่ถนนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
7,482 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

285,900             285,900            

4 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่1 หนองปลามัน  ปรับปรุงถนน คสล.โดยขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขยายไหล่ทางถนน คสล. กว้าง 1 ม. ยาว 780 ม. หนา 
0.15 ม. และขยายไหล่ทางกว้างขา้งละ 1 ม. ยาว 577 ม.
 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

494,800             428,500            

5 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่2 บ้านป่าง้ิว ปรับปรุงถนน คสล ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.

494,800             416,000            

6 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่2 บ้านป่าง้ิว ปรับปรุงถนน คสล. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.

270,000             227,000            

รวมต ำบลทุง่หลวง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
7 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่3 บ้านสันขวาง ปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพาน คสล. ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขา้มล้าเหมือง 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 2.50 ม.
133,500             121,900            

8 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่3 บ้านสันขวาง ปรับปรุงถนน คสล. ปรับปรุงถนน คสล. ขนากว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.

88,800               74,400              

9 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่3 บ้านสันขวาง ปรับปรุงรางระบายน้้า คสล. ปรับปรุงรางระบายน้้า คสล. ขนาดกว้าง 1.30 ม. 
ยาว 125.50 ม. หนา 0.15 ม.

266,400             246,700            

10 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่4 บ้านน้้าแพร่ ขดุลอกฝายน้้าล้นห้วยแม่ลาด ขดุลอกฝายน้้าล้นห้วยแม่ลาด ขนาดพื้นที่ขดุลอกไม่น้อยกว่า
 6,350 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. ปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 15,875 ลบ.ม.

496,100             496,100            

11 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่5 โล๊ะป่าตอง ซ่อมแซมฝายน้้าล้น ซ่อมแซมฝายน้้าล้น เรียงหินใหญ่กล่องตาขา่ย กว้าง 4 ม. 
ยาว 10 ม. สูง 2 ม.

192,000             192,000            

12 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่5 โล๊ะป่าตอง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.

102,300             86,200              

13 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่5 โล๊ะป่าตอง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.

102,300             86,200              

14 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่5 โล๊ะป่าตอง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.

102,300             86,200              

15 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่6 แม่ละงอง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.

494,800             416,000            

16 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่7 สหกรณ์ด้าริ ปรับปรุงระบบประปา สร้างถงัเกบ็น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. 
ลึก 2.50 ม. พร้อมประสานวางท่อ ระยะทาง 3,120 ม.

483,000             469,400            

17 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่8 บ้านป่าออ้ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 ม. 
ยาว 675 ม. หนา 0.15 ม.

393,300             334,200            

18 พร้าว น้้าแพร่ หมู ่8 บ้านป่าออ้ ซ่อมแซมบ่อเกบ็น้้าประปาภูเขา ซ่อมแซมบ่อเกบ็น้้าประปาภูเขา ขนาดกว้าง 20 ม. 
ยาว 26 ม. ลึก 6 ม.

99,500               99,500              

18          4,990,200          4,507,500รวมต ำบลน  ำแพร่
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่1 บ้านโป่ง  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถมดินลูกรัง และปรับเกล่ียด้วย หนาเฉล่ีย 0.25 ม. 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,100 ม.
397,000             397,000            

2 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่1 บ้านโป่ง  กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมี
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (บ้านนายวิกลัย ์
ดาวศรี-นายประดิษฐ์ สุทะ)

สร้างรางระบายน้้า คสล. กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 238 ม.

220,000             220,000            

3 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่1 บ้านโป่ง  กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมี
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (บ้านนายเจริญ 
ตาปิน- วัดบ้านโป่ง)

สร้างรางระบายน้้า คสล. กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.
 ยาว 144 ม.

150,000             150,000            

4 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่1 บ้านโป่ง  กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมี
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (บ้านนายเจริญ 
ตาปิน-บ้านนายประนอม ดวงแกว้)

สร้างรางระบายน้้า คสล. กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 122 ม.

120,000             120,000            

5 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่2 บ้านสันต้นม่วง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 12 ม. 285,000             271,600            
6 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่3 บ้านดงหลวง  สร้างอาคารอเนกประสงค์ สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. 200,000             200,000            
7 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่3 บ้านดงหลวง  ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมถนน ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,056 ลบ.ม. 200,000             200,000            
8 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่4 บ้านป่าฮ้ิน ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช้ารุดและขยาย

ไหล่ทาง
1) ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช้ารุด 
2) ขยายถนนลูกรังพร้อมปรับพื้นที่ผิวจราจร
 3) กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. 
และ กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.

820,000             757,400            

9 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่5 บ้านป่าลัน สร้างลานตากพืชผลทางเกษตร คสล. สร้างลานตากพืชผลทางเกษตร คสล. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

387,000             296,600            

10 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่5 บ้านป่าลัน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมถนนลูกรัง จ้านวน 5 สาย 
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,625 ลบ.ม.

497,000             497,000            

11 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่6 บ้านทุ่งน้อย ซ่อมแซมถนนช้ารุด คสล. ซ่อมแซมถนนช้ารุด คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.

200,000             159,900            

12 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่6 บ้านทุ่งน้อย ซ่อมถนนลูกรังช้ารุด ซ่อมถนนลูกรังช้ารุด ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,060 ลบ.ม.

200,000             200,000            

13 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่6 บ้านทุ่งน้อย สร้างห้องน้้า สร้างห้องน้้า ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 12 ม. 200,000             198,300            
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
14 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่7 บ้านหนองไฮ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3 กม. 200,000             200,000            
15 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่7 บ้านหนองไฮ สร้างอาคารอเนกประสงค์

เพื่อการเกษตร
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 9 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
45 ตร.ม.

300,000             294,300            

16 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่8 บ้านดงป่าแดง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม. 200,000             190,500            
17 พร้าว บ้านโป่ง หมู ่8 บ้านดงป่าแดง สร้างหอประชุม กอ่สร้างหอประชุม ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. 400,000             384,700            

17          4,976,000          4,737,300
1 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่1 บ้านสันคะมอก ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. 

บ้านสันคะมอก
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 268 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม.

400,000             379,000            

2 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่2 บ้านทุ่งกู่ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. 
บ้านทุ่งกู่

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 307.50 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  768.75 ตร.ม.

385,000             365,200            

3 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่3 บ้านต้นรุง ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล 
บ้านต้นรุง

ปรับปรุงถนนลูกรัง 4 เส้น  (1) ซอย 8 กว้าง 3 ม. 
ยาว 111 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 333 ตร.ม. (2) ซอย 14 
กว้าง 4 ม. ยาว 49 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม. 
(3) ซอย 14 กว้าง 3 ม. ยาว 52 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
156 ตร.ม. (4) ซอย 16 กว้าง 3 ม. ยาว 31.5 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม.

400,000             379,500            

4 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่4 บ้านต้นกอก ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม
อเนกประสงค์

ปรับปรุงต่อเติมหอประชุมขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 15.60 ม. 400,000             395,600            

5 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่5 บ้านทุ่งห้า ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. 
บ้านทุ่งห้า

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.

310,000             294,100            

6 พร้าว ป่าตุ้ม หมู6่ บ้านสันถนน ปรับปรุงรางส่งน้้าดินเป็นรางส่งน้้า 
คสล.

จ้านวน 2 เส้นทาง (1) ขนาดรางกว้าง 0.40 ม. สูง 
0.50 ม. ยาว 98 ม. หนา 0.10 ม. (2) ขนาดรางกว้าง 
0.40 ม. สูง 0.50 ม. ยาว 91 ม. หนา 0.10 ม.

400,000             380,100            

7 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่7 บ้านห้วยกุ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล 
บ้านห้วยกุ

สร้างถนน คสล จ้านวน 2 เส้นทาง (1) ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 140.80 ม. หนา 0.15 ม.  (2) กว้าง 4 ม. 
ยาว 59.50 ม. หนา 0.15 ม.

400,000             380,300            

รวมต ำบลบ้ำนโป่ง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่8 บ้านป่าตุ้มโห้ง ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. 

บ้านป่าตุ้มโห้ง
สร้างถนน คสล จ้านวน 3 เส้นทาง (1) ซอย 11 กว้าง 4 ม.
 ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม. (2) ซอย 15 กว้าง 4 ม. ยาว 
56.50 ม. หนา 0.15 ม. (3) ซอยสวนสัก กว้าง 3 ม. ยาว
 116.50 ม. หนา 0.15 ม.

400,000             375,100            

9 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่9 บ้านป่าตุ้มดอน ปรับปรุงไหล่ทางลูกรังเป็นไหล่ทาง
ถนน คสล. บ้านป่าตุ้มดอน

ปรับปรุงไหล่ทางเป็น คสล. กว้าง 1 ม. ยาว 741 ม. 
หนา  0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 741 ตร.ม.

383,000             364,100            

10 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่10 บ้านปางฟาน ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.
บ้านปางฟาง

ขนาดว้าง 3 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  498 ตร.ม.

300,000             275,400            

11 พร้าว ป่าตุ้ม ม.11สหกรณ์แปลงห้า ขดุลอกหน้าฝายต้นลาน ขดุลอกหน้าฝายต้นลาน ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
14,500 ลบ.ม.

497,000             497,000            

12 พร้าว ป่าตุ้ม ม.11สหกรณ์แปลงห้า ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล กว้าง 4 ม. ยาว 198.50 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 794 ตร.ม.

400,000             379,700            

13 พร้าว ป่าตุ้ม หมู ่12 บ้านดอยใต้ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล สร้างถนน คสล จ้านวน 3 เส้นทาง  (1) กว้าง 3 ม. ยาว 
22 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม. (2) กว้าง 3 ม. ยาว 45
 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. (3) กว้าง 2.5 ม. ยาว 
167 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า  417.50 ม.

310,000             294,100            

13          4,985,000          4,759,200
1 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่1 บ้านป่าไหน่ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

บ้านป่าไหน่
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. 150,000             150,000            

2 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่1 บ้านป่าไหน่ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
บ้านป่าไหน่

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. 70,000               70,000              

3 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่2 บ้านสันยาว ปรับปรุงลานดินสาธารณประโยชน์ สร้างลาน คสล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 
หนา 0.10 ม.

200,000             189,400            

4 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่3 บ้านเหล่า ขดุลอกอา่งเกบ็น้้าแม่โกน๋ ขดุลอกอา่งเกบ็น้้า ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 38,825 
ลบ.ม.

1,987,000          1,664,100          

5 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่3 บ้านเหล่า ปรับปรุงถนนภายในหมูบ่้าน ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง จ้านวน 5 เส้น 
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,525 ลบ.ม.

440,000             419,200            

รวมต ำบลป่ำตุม้
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่3 บ้านเหล่า สร้างระบบส่งน้้าดิบจากล้าน้้าแม่งัด ปรับปรุงระบบส่งน้้าดิบ วางท่อพีวีซี จ้านวน 215 ท่อน 493,000             492,200            
7 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่3 บ้านเหล่า ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน ท้าท่อพักน้้า

 คสล.
สร้างบ่อพักน้้า คสล. พื้นที่เกบ็น้้าขนาด 100 ลบ.ม. 
กว้าง 10 ม. ยาว 10 ม. สูง 1 ม.

300,000             289,000            

8 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่4 ตีนธาตุ ปรับปรุงถนนลูกรัง เป็น คสล.เพื่อ
การเกษตร

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.10 ม. 
ต่อกบัถนน คสล.เดิม

190,000             180,100            

9 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่4 ตีนธาตุ ปรับปรุงถนนลูกรัง เป็น คสล. 
(บ้านออบมืด)

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.10 ม. 
และถมดินไหล่ถนน

50,000               48,800              

10 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่5 สันกลาง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สาธารณประโยชน์

ปรับปรุงต่อเติมอาคารสาธารณประโยชน์ 200,000             199,900            

11 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่6 สันปอธง ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. 180,000             180,000            
12 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่7 ม่วงถอ้ย ปรับปรุงถนนดิน เป็น คสล. สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 29 ม. 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 116 ตร.ม.
66,700               66,700              

13 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่7 บ้านม่วงถอ้ย ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปา วางท่อพีวีซี ขนาด 3 นิว้ 
จ้านวน 76 ท่อน

113,300             113,300            

14 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่8 โล๊ะปูเลย ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 
ติดต้ังเคร่ืองกรองสแตนเลสแบบ 3 ท่อ

200,000             200,000            

15 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่9 บ้านม่วงค้า ปรับปรุงบ่อประปา เพื่อผลิต
น้้าประปาหมูบ่้าน

ปรับปรุงบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 5 นิว้  
ความลึกไม่น้อยกว่า 90 ม.

180,000             180,000            

16 พร้าว ป่าไหน่ หมู ่10 บ้านสันต๊ะผาบ ปรับปรุงถนนดิน เป็นถนน คสล. 
บ้านสันต๊ะผาบ

กอ่สร้างถนน คสล. พื้นที่รวมกนัไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. 
หนา 0.10 ม.

180,000             170,000            

16          5,000,000          4,612,700
1 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 1 บ้านห้วยงู ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน ปรับปรุงถนน คสล. ระยะทาง 0.215 กม. กว้าง 4 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
490,000             402,400            

2 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 2 บ้านประดู่ ต่อเติมห้องครัวในวัดประดู่ทรงธรรม ต่อเติมห้องครัวในวัด ปรับปรุงโครงหลังคาและงานไฟฟ้า 290,000             273,300            
3 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 3 บ้านแม่แพง สร้างตลาดกลางหมูบ่้าน สร้างตลาดกลางหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. 490,000             273,300            
4 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 4 บ้านสบปัง๋ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. 290,000             158,400            

รวมต ำบลป่ำไหน่
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 5 บ้านแม่ปัง๋ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. 

ระยะทาง 0.140 กม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.
320,000             320,000            

6 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 6 บ้านทุ่งบวกขา้ว ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.215 กม. 
กว้าง 4 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.

490,000             402,400            

7 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 7 บ้านขนุปัง๋ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.130 กม. 
กว้าง 4 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.

290,000             243,300            

8 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 8 บ้านห้วยทราย สร้างระบบประปา ระบบท่อประปาภูเขา วางท่อพีวีซี ขนาด ศก. 3 นิว้ 
จ้านวน 1,500 ท่อนความ ยาวไม่น้อยกว่า  6,000 ม.

490,000             490,000            

9 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 9 บ้านม่อนหินไหล ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม 360 ตร.ม.

250,000             168,500            

10 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 10 บ้านศรีประดู่ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. 
พื้นที่รวม 860 ตร.ม.

490,000             402,400            

11 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 11 บ้านโป่งบัวบาน ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน กว้าง 4 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. ระยะทาง 0.130 กม.  พื้นที่รวม 520 ตร.ม.

290,000             243,300            

12 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 12 บ้านผาแดง ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 0.110 
กม. พื้นที่รวม 440 ตร.ม.

250,000             205,900            

13 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 13 บ้านเฉลิมราช ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน ระยะทาง 0.110 กม. 
กว้าง 4 ม. หนาล่ีย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

250,000             205,900            

14 พร้าว แม่ปัง๋ หมูท่ี่ 14 บ้านสันติสุข ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน หมูบ่้านสันติสุข 320,000             315,900            
14          5,000,000          4,105,000

1 พร้าว แม่แวน หมู ่1 บ้านล้อง  ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. 
และลาน คสล.

สร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. ช่วงที่ 2 
กว้าง 5 ม. ยาว 145 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 31 ม.  
และ ลาน คสล. กว้าง 14 x 15 ม.

440,000             440,000            

2 พร้าว แม่แวน หมู ่2 บ้านแม่เหียะ  ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างระบบกรองน้้าบาดาลและถงัเกบ็น้้า กว้าง 4 ม. 
ยาว 8 ม. สูง 2 ม.

454,000             453,500            

รวมต ำบลแม่ปัง๋
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 พร้าว แม่แวน หมู ่3 บ้านเหล่า  กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 5 ม. ยาว 30 ม. สูง 3 ม. 460,000             460,000            
4 พร้าว แม่แวน หมู ่4 บ้านป่าแขม ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4 ม. ยาว 293 ม. 

หนา 0.15 ม.
470,000             470,000            

5 พร้าว แม่แวน หมู ่5 บ้านแม่แวน ปรับปรุงล้าเหมืองส่งน้้า เป็น คสล. สร้างรางส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 1 ม. สูง 0.67 ม.
 ยาว 222 ม. หนา 0.10 ม.

460,000             460,000            

6 พร้าว แม่แวน หมู ่6 บ้านหนองบัว ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 378 ม. หนา 0.15 ม. 458,900             458,900            
7 พร้าว แม่แวน หมู ่7 บ้านแม่พวก สร้างตลาดกลางชุมชน สร้างตลาดกลางชุมชน พื้นที่ใช้สอย 196.50 ตร.ม. 440,000             436,500            
8 พร้าว แม่แวน หมู ่8 บ้านขนุแจ๋ ปรับปรุงลานดินเป็นลาน คสล. 

(ตากพืชผลการเกษตร)
สร้างลาน คสล. ตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 22 ม. 
ยาว 22 ม. หนา 0.10 ม.

204,650             204,600            

9 พร้าว แม่แวน หมู ่8 บ้านขนุแจ๋ โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักเมือง
หนาว

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นหอมญี่ปุน่ และกระเทียมต้น 203,000             189,700            

10 พร้าว แม่แวน หมู ่9 บ้านไชยงาม ปรับปรุงถนนลูกรัง เป็น ถนน คสล. 
และท่อลอดเหล่ียม

สร้างถนน คสล. และท่อลอดเหล่ียม กว้าง 3 ม. ยาว 12 ม.
 ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 322 ม.

460,000             457,000            

11 พร้าว แม่แวน หมู ่10 บ้านร่มเกล้า ปรับปรุงถนนลูกรัง เป็น ถนน คสล. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 235 ม. 
หนา 0.15 ม.

470,000             470,000            

12 พร้าว แม่แวน หมู ่11 บ้านสามล่ี ปรับปรุงถนนลูกรัง เป็น ถนน คสล. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 52 ม.
 หนา 0.15 ม.

430,000             430,000            

12          4,950,550          4,930,200
1 พร้าว เวียง หมู ่1 ช่างค้า ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น คสล. สร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านช่างค้า ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม.
319,500             275,300            

2 พร้าว เวียง หมู ่1 ช่างค้า ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น คสล สร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายอนิทร ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
 75 ม. หนา 0.15 ม.

170,000             146,500            

3 พร้าว เวียง หมู ่1 ช่างค้า ปรับปรุงดินลูกรังเพื่อใช้ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ถมดินลูกรัง และปรับเกล่ียด้วยเคร่ืองจกัร ถนนสาย
บ้านป่าเส้ียว-แม่กอย หมู ่3 ต.เวียง ยาว 665 เมตร

192,700             192,700            

4 พร้าว เวียง หมู ่1 ช่างค้า ปรับปรุงดินลูกรังเพื่อใช้ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ถมดินลูกรัง และปรับเกล่ียด้วยเคร่ืองจกัร ถนนสาย
บ้านป่าเส้ียว  หมู ่3 ต.เวียง ยาว 940 เมตร

272,500             272,500            

รวมต ำบลแม่แวน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 พร้าว เวียง หมู ่1 ช่างค้า ปรับปรุงดินลูกรังเพื่อใช้ขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร
ถมดินลูกรัง และปรับเกล่ียด้วยเคร่ืองจกัร ถนนสาย
บ้านแม่กอย-บ้านสันคะมอก หมู ่6  ยาว 1,100 เมตร

318,800             318,800            

6 พร้าว เวียง หมู ่1 ช่างค้า ปรับปรุงดินลูกรังเพื่อใช้ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ถมดินลูกรัง และปรับเกล่ียด้วยเคร่ืองจกัร ถนนสายบ้าน
แม่กอย-บ้านโจ ้หมู ่6 ยาว 1,533 เมตร

555,400             555,400            

7 พร้าว เวียง หมู ่1 ช่างค้า ปรับปรุงดินลูกรังเพื่อใช้ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ถมดินลูกรัง และปรับเกล่ียด้วยเคร่ืองจกัร ถนนสายบ้าน
ขามสุ่มเวียง-บ้านแม่กอย หมู ่2  ยาว 2,620 เมตร

759,500             759,500            

8 พร้าว เวียง หมู ่2 ขามสุ่ม ปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพ 251,100             236,800            
9 พร้าว เวียง หมู ่2 ขามสุ่ม ปรับปรุงถนน คสล. สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 48 ม.หนา 0.15 ม.

 และรางระบายน้้า กว้าง 0.30 ม. ยาว 48 ม.
213,200             187,200            

10 พร้าว เวียง หมู ่3 ป่าเส้ียว ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 461,900             461,000            
11 พร้าว เวียง หมู ่4 แจง่กู่เรือง ปรับปรุงรางระบายน้้า ปรับปรุงรางระบายน้้า (บ้านแจง่กู่เรือง-ต้นโชค) ขนาด

กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 - 0.70 ยาว 138 ม.
353,400             313,400            

12 พร้าว เวียง หมู ่4 แจง่กู่เรือง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็น ถนน คสล สร้างถนน คสล. ซอยบานนางด้ารัส ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม.

39,500               34,200              

13 พร้าว เวียง หมู ่4 แจง่กู่เรือง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็น ถนน คสล สร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายฉลอง ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.

101,900             88,000              

14 พร้าว เวียง หมู ่5 หนองออ้ ปรับปรุงรางระบายน้้า คสล. ปรับปรุงรางระบายน้้า คสล. ซอยบ้านนายประพันธ์ 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 - 0.60 ม. ยาว 81 ม.

202,400             178,700            

15 พร้าว เวียง หมู ่5 หนองออ้ ปรับปรุงล้าเหมืองสาธารณะ ปรับปรุงล้าเหมืองสาธารณะ ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ยาว 108 ม. ลึกเฉล่ีย 0.70 - 0.80 ม.

297,200             295,400            

16 พร้าว เวียง หมู ่6 แม่กอย ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็น ถนน คสล ถนนดินลูกรัง สายแม่กอย-บ้านโจ ้ยาว 967 ม. 
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม.

350,000             350,000            

17 พร้าว เวียง หมู ่6 แม่กอย ปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพ จ้านวน 2 หลัง 140,500             135,200            
17          4,999,500          4,800,600

1 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 3 4 5 7 8 9 
10 11 13 และ 15

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
ภายในต้าบลสันทราย

ปรับปรุงถนนลูกรัง จ้านวน 12 เส้น              500,000 432,200            
รวมต ำบลเวยีง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 1บ้านห้วยส้าน ปรับปรุงถนนคสล. (ซอย 7) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 71 ม. 

หนา 0.15 ม.
109,700             109,700            

3 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 1บ้านห้วยส้าน ปรับปรุงถนนคสล. (ซอย 8) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 56 ม. 
หนา 0.15 ม. และวางท่อระบายน้้า

88,100               88,100              

4 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 1บ้านห้วยส้าน ปรับปรุงถนนคสล. (ทางเขา้หมูบ่้าน) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม.

102,200             102,200            

5 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 2 บ้านหนองปิด ปรับปรุงถนนคสล. (วัดหนองปิด) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 68 ม. 
หนา 0.15 ม.

105,400             105,400            

6 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 2 บ้านหนองปิด ปรับปรุงถนนคสล. (ซอย 5) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 83 ม. 
หนา 0.15 ม.

128,400             128,400            

7 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 2 บ้านหนองปิด ปรับปรุงถนนคสล. (ซอย 3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 44 ม. 
หนา 0.15 ม.

66,200               66,200              

8 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 3 บ้านสันผักฮ้ี กอ่สร้างลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร

กอ่สร้างลานตาก กว้าง 25 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 545 ตร.ม.

300,000             300,000            

9 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 4บ้านท่ามะเกี๋ยง กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแพะ

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 60 ม. 71,100               71,100              

10 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 4บ้านท่ามะเกี๋ยง กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางหมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีต กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.
 ยาว 250 ม.

228,900             228,900            

11 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 5บ้านสันปง ปรับปรุงศาลาสุสานบ้านสันปง ปรับปรุงศาลาสุสาน ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 18 ม. 
พื้นที่ 144 ตร.ม.

300,000             300,000            

12 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 6บ้านขามสุ่ม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.70-2.00 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไน้อยกว่า 580 ตร.ม.

300,000             300,000            

13 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 7บ้านสันทราย ปรับปรุงทางขา้มล้าเหมืองปูโ่ม่ง ปรับปรุงทางขา้มล้าเหมือง กว้าง 5.50 ม. ยาว 8.70 ม. 
สูง 2.40 ม.

101,400             101,400            

14 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 7บ้านสันทราย ปรับปรุงถนน คสล. (ถนนชาวนาอทุิศ) ปรับปรุงถนน คสล กว้าง 4 ม. ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม. 198,600             198,600            
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
15 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 8บ้านศรีค้้า ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 18 ม.

 พื้นที่ 108 ตร.ม.
300,000             300,000            

16 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 9บ้านต้นโชค ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บ้านต้นโชค ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.30-0.50 ม. ยาว 580 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.

300,000             300,000            

17 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 10บ้านหนองครก ปรับปรุงระประปาภูเขา กอ่สร้างถงัเกบ็น้้าพร้อมถงักรอง ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 4.50 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมทรายกรองน้้า

300,000             300,000            

18 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 11บ้านสันฮกฟ้า ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 97 ม. 
หนา 0.15 ม.

150,000             150,000            

19 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 11บ้านสันฮกฟ้า ปรับปรุงถงัเกบ็น้้าพร้อมถงักรอง
ประปาภูเขา

กอ่สร้างถงัเกบ็น้้าพร้อมถงักรอง ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 4.50 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมทรายกรองน้้า

150,000             150,000            

20 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 12บ้านแม่ปาคี ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หยอ่มปางเบาะ)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.

213,800             213,800            

21 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 12บ้านแม่ปาคี ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 33 ม. หนา 0.15 ม.

86,200               86,200              

22 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 13 บ้านโป่งเยน็ ปรับปรุงรางส่งน้้า คสล. กอ่สร้างรางส่งน้้า คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.70 ม. 
ยาว 280 ม. หนา 0.10 ม.

300,000             300,000            

23 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 14บ้านผาแดง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บ้านล่อม)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 24 ม. หนา 0.15 ม.

107,400             107,400            

24 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 14บ้านผาแดง ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 91 ม. 
หนา 0.15 ม.

192,600             192,600            

25 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 15ท่ามะเกี๋ยงเหนือ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น คสล. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 146 ม. 
หนา 0.10 ม.

201,400             201,400            

26 พร้าว สันทราย หมูท่ี่ 15ท่ามะเกี๋ยงเหนือ ปรับปรุงถนนคสล. (สายกองทราย) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 71 ม. หนา 0.10 ม.

98,600               98,600              

26          5,000,000          4,932,200
1 พร้าว โหล่งขอด หมู ่1 บ้านทุ่งแดง ขดุลอกหน้าฝายห้วยปุย ขดุลอกหน้าฝายห้วยปุย กว้าง 20 ม. ยาว 100 ม. 

ลึก 1.50 ม.
97,903               97,900              

รวมต ำบลสันทรำย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 พร้าว โหล่งขอด หมู ่1 บ้านทุ่งแดง ขดุลอกหน้าฝายห้วยป่าปิง้ ขดุลอกหน้าฝายห้วยป่าปิง้ ปริมาณดินขดุลอกไม่น้อยกว่า 

1,200 ลบ.ม.
39,161               39,100              

3 พร้าว โหล่งขอด หมู ่1 บ้านทุ่งแดง กอ่สร้างถนน คสล ซอยสนามกฬีา กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4 ม. ยาว 295 ม.
 หนา 0.15 ม.

536,220             522,000            

4 พร้าว โหล่งขอด หมู ่2 ป่าแต้ง ปรับปรุงดาดล้าเหมืองคสล. 
ฝายหลวงแม่บอน

ปรับปรุงดาดล้าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก              408,396 363,700            

5 พร้าว โหล่งขอด หมู ่2 บ้านป่าแต้ง ปรับปรุงดาดล้าเหมือง คสล. 
ทุ่งโป่งทราย

ปรับปรุงดาดล้าเหมือง คสล ทุ่งโป่งทราย 158,246             141,000            

6 พร้าว โหล่งขอด หมู ่3 นาเม็ง กอ่สร้างตลาดนัด สร้างโครงหลังคา เทพื้น คสล. ติดต้ังระบบไฟฟ้า              460,000 435,700            
7 พร้าว โหล่งขอด หมู ่4 แม่บอน ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.

เส้นสายป่าช้า
สร้างถนน คสล กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. 88,780               86,600              

8 พร้าว โหล่งขอด หมู ่4 แม่บอน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
 วัดห่าง

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม.

474,438             462,500            

9 พร้าว โหล่งขอด หมู ่5 ป่าห้า กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. 
หนา 0.15 ม.

158,875             154,800            

10 พร้าว โหล่งขอด หมู ่5 ป่าห้า ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 6 นิว้ 404,000             404,000            
11 พร้าว โหล่งขอด หมู ่6 บ้านหลวง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร กว้าง 4 ม. 

ยาว 3,200 ม.
403,439             403,400            

12 พร้าว โหล่งขอด หมู ่6 บ้านหลวง ขดุลอกหน้าฝาย ฝายหลวง ขดุลอกหน้าฝาย กว้าง 50 ม. ยาว 200 ม. ลึก 1.50 ม. 293,709             293,700            
13 พร้าว โหล่งขอด หมู ่7 แม่สายป่าเมีย้ง ปรับปรุงและขยายท่อระบบประปา

ภูเขา
ปรับปรุงและขยายประปาภูเขา 460,519             459,600            

14 พร้าว โหล่งขอด หมู ่8 บ้านฮ่างต้่า ขดุลอกหน้าฝายห้วยต้นยางและ
ซ่อมแซมท่อประปา

ขดุลอกหน้าฝายห้วยต้นยางและซ่อมแซมท่อประปา              159,673 159,600            

15 พร้าว โหล่งขอด หมู ่8 บ้านฮ่างต้่า กอ่สร้างถนน คสล.
ซอยขา้งวัดประตูโขง

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. 
หนา 0.15 ม.

154,031             150,000            

16 พร้าว โหล่งขอด หมู ่8 บ้านฮ่างต้่า กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. 
หนา 0.15 ม.

239,311             233,600            
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
17 พร้าว โหล่งขอด หมู ่9 แม่สายนาเลา ปรับปรุงและขยายประปาภูเขา ปรับปรุงและขยายประปาภูเขา 458,423             458,400            

17          4,995,124          4,865,600
180        54,873,935        51,174,300รวมอ ำเภอพร้ำว

รวมต ำบลโหล่งขอด
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